Pot apărea conflicte de interese potențiale ca urmare a
interacțiunii dintre diferitele calitati în care putem acționa. Am
identificat următoarele circumstanțe care ar putea da naștere
la unul sau mai multe conflicte de interese, din perspectiva
dvs., a noastră sau a oricărui angajat, reprezentant al ING sau
entitate aparținând ING Bank N.V.

Clientul
•
•
•
•

Atunci când investește în instrumente financiare;
Atunci când tranzacționează instrumente financiare;
Atunci când împrumută sau primește facilități de creditare;
Atunci când primește unul sau mai multe servicii de investiții
sau auxiliare;
• Atunci când acționează ca agent într-o tranzacție care
implică instrumente financiare;
• Atunci când primește consultanta;
• Atunci când primește sau când face obiectul unei cercetării
de investiții.

ING
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Atunci când investește în instrumente financiare;
Atunci când tranzacționează instrumente financiare;
Atunci când subscrie sau plasează instrumente financiare;
Atunci când oferă consultanță cu privire la emiterea de
instrumente financiare emitenților sau investitorilor de
instrumente financiare;
Atunci când oferă consultanta pentru afaceri, cum ar fi
pentru tranzacțiile de finanțare corporativă, securitizări și
împrumuturi;
Atunci când acordă împrumuturi sau alte facilități de creditare;
Atunci când acționează ca agent, dar nu in rolul de creditor
în cadrul facilităților de credit;
Atunci când execută tranzacții cu instrumente financiare
în numele clienților, actionand in nume propriu, ca agent
sau prin vanzari si cumparari simultane (tranzactii de tipul
matched principal);
Atunci când elaborează și distribuie cercetări de investiții;
Atunci când obține un rezultat satisfăcător pentru tranzacțiile
pe care le consiliază;
Atunci când genereaza tranzactii noi; sau
Atunci când menține relații satisfăcătoare cu terțele părți,
inclusiv cu clienții, participanții la piață și autoritățile.

Angajații sau reprezentanții ING
•
•
•
•
•
•
•

Atunci când își exercită functia;
Atunci când genereaza tranzactii in desfasurarea activitatii sale;
Atunci când îşi ating obiectivele sau planurile ;
Atunci când au în vedere statutul, remunerația și bonusul;
Atunci când realizează investiții personale;
Atunci când este implicat în afacerile/activitățile sale externe;
Atunci când primește sau oferă cadouri, divertisment sau
alte beneficii monetare sau nemonetare.

7. Ce tipuri de conflicte de interese pot apărea din
activitatea noastră?
Mai jos sunt exemple neexhaustive a ceea ce poate fi
considerat drept conflicte tipice de interese care pot apărea în
legătură cu serviciile de investiții si auxiliare furnizate de noi:
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• Atunci când ING furnizează clienților săi consultanță
de investiții sau servicii discreționare de administrare a
portofoliului și, de asemenea, ING recomandă sau vinde
produse emise de către acesta sau de societățile afiliate;
• Atunci când ING este administratorul de portofoliu
discreționar pentru mai mulți clienți sau fonduri în ceea ce
privește agregarea și alocarea ordinelor;
• Atunci când ING tranzacționează instrumente financiare cu
clienții săi din contul propriu ;
• Atunci când ING tranzacționează poziții proprii într-un
instrument financiar iar în același timp deține informații
despre posibile ordine viitoare ale clienților în legătură cu
instrumentul financiar respectiv;
• Atunci când ING furnizează cercetări în domeniul investițiilor
în legătură cu o entitate sau un grup căruia îi furnizează, de
asemenea, servicii de finanțare corporativă sau alte servicii
de investiții sau auxiliare;
• Atunci când ING elaborează cercetări pe care le distribuie
clienților sau publicului;
• Atunci când oferim clienților noștri servicii de executare și
cercetare, precum și desfășurarea activităților de subscriere
și plasare;
• Atunci când suntem implicati in stabilirea prețului unui
instrument financiar pentru o ofertă;
• Atunci când persoanele responsabile de furnizarea de servicii
de investiții sau de servicii auxiliare clienților noștri de investiții
sunt implicate direct în deciziile privind recomandările
adresate clienților emitenți cu referire la alocare;
• Atunci când ING oferă consultanță pentru tranzacții de
finanțare corporativă unuia sau mai multor clienți care sunt
concurenți direcți unul altuia;
• În cazul în care ING a oferit consultanță pentru tranzacții de
finanțare corporativă sau alte servicii de investitii financiare
sau auxiliare unui client, timp în care ING a obținut informații
despre acest client și ulterior, atunci când clientul corporativ
devine o țintă pentru o licitație, ING încearcă, de asemenea,
să acționeze pentru ofertant;
• Atunci când ING oferă consultanță pentru tranzacții de
finanțare corporativă în combinație cu serviciul de subscriere
și cu activitățile de plasare;
• Atunci când suntem implicați în plasarea instrumentelor
financiare emise de noi înșine sau de entități care fac
parte din grupul nostru și intenționăm să plasăm aceste
instrumente financiare cliențiilor noștri de investiții;
• Atunci când un client are un interes in anumite instrumente
financiare si unul sau mai mulți angajați ai ING se angajează
în tranzacționarea pe contul personal cu instrumentele
financiare respective;
• Atunci când ING oferă servicii de consultanță și de finanțare
unui client în ceea ce privește o licitație și urmărește să
furnizeze servicii de finanțare unui alt client pentru aceeași
licitație;
• Atunci când ING este agentul unui aranjament de finanțare
sindicalizata pentru un client și echipa de finanțare
corporativa a ING dorește să ofere consultanță fie acelui
client în calitate de cumpărător, fie unei alte firme care
vizează acel client;
• Atunci când ING a acordat un împrumut sau un credit
unui client emitent sau unei entități din același grup și
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•

•

•

•

•

•

împrumutul sau creditul va fi plătit cu încasările emisiunii in
contextul in care ING ofera servicii de investitii financiare sau
servicii auxiliare;
Atunci când ING deține informații referitoare la activele unei
companii aflate în dificultate și ING tranzacționează poziții
proprii în aceste active;
Atunci când sunt primite cadouri și divertisment (inclusiv
cadouri nemonetare) sau alte stimulente care pot influența
comportamentul ING în orice mod care intră în conflict cu
interesele oricărui client;
Atunci când angajatii ING se implica in afaceri/activitati
externe care ar putea intra in conflict cu interesele ING sau
ale clientilor ING;
Atunci când ING oferă clienților noștri de investiții servicii de
investiții sau auxiliare pentru a participa la o nouă emisiune
și primim un comision, un onorariu sau orice beneficii banesti
sau non-banesti în legătură cu organizarea emisiunii;
Atunci când ING și-a structurat politica de remunerare pe baza
unor obiective de vânzări care ar putea stimula personalul să
recomande sau să vândă clienților săi anumite instrumente
financiare care nu sunt în cel mai bun interes al clienților;
Atunci când ING a participat la împărțirea veniturilor,
la reduceri sau alte aranjamente comerciale cu clienți,
contrapartide, participanți pe piață sau companii afiliate,
care pot influența comportamentul ING într-un mod care
intră în conflict cu interesele oricărui client.

8. Cum prevenim și gestionăm conflictele de
interese?

Pentru fiecare conflict pe care l-am identificat, am introdus
măsuri pentru a preveni apariția conflictelor și, în cazul în
care apare un conflict, să gestionăm astfel de conflicte în
vederea prevenirii sau atenuării eventualelor efecte negative
asupra dvs., adecvate tipului de conflict. Pentru fiecare tip de
conflict de interese pot fi adoptate una sau mai multe dintre
următoarele măsuri sau alte masuri, după cum este potrivit, in
scopul de a preveni sau gestiona astfel de conflicte. În general,
ING dispune de următoarele proceduri pentru a asigura un grad
necesar de independență:
• proceduri eficiente de prevenire sau de control al schimbului
de informații între persoanele relevante implicate în activități
care implică un risc de conflict de interese în cazul în care
schimbul acestor informații poate dăuna intereselor unuia
sau mai multor clienți;
• supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror
funcții principale implică desfășurarea de activități în numele
sau furnizarea de servicii clienților al căror interes ar putea
intra în conflict sau care ar reprezenta în alt mod interese
diferite care ar putea intra în conflict, inclusiv cele ale
companiei;
• eliminarea oricărei legături directe între remunerația
persoanelor relevante angajate într-o singură activitate și
remunerația sau veniturile generate de diferite persoane
relevante implicate în principal într-o altă activitate, în cazul
în care poate apărea un conflict de interese în legătură cu
aceste activități;
• măsuri de prevenire sau limitare a oricărei persoane de
la exercitarea unei influențe necorespunzătoare asupra
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modului în care o persoană relevantă desfășoară activitati
sau servicii de investiții sau auxiliare; si
• măsuri de prevenire sau de control al implicării simultane sau
secvențiale a unei persoane relevante în activitati sau servicii
de investiții sau auxiliare separate, în cazul în care o astfel de
implicare poate afecta gestionarea corectă a conflictelor de
interese.

a. Politica de independență

Am adoptat proceduri de lucru care prevăd ca fiecare
departament și personalul său să acționeze în mod
independent, in ceea ce priveste interesele clientilor vizati..

b. Refuzul de a acționa

Atunci când acționăm deja pentru un client, ar putea fi
necorespunzător pentru noi să furnizăm servicii de investitii
sau auxiliare pentru un alt client dacă nu putem gestiona
corect conflictul de interese pe o bază comercială rezonabilă.
De asemenea, am putea fi impiedicati sa furnizam serviciul,
instrumentul financiar sau sa efectuam tranzacția din motive
legale sau de reglementare. În special, atunci când furnizăm
activități de subscriere sau de (auto)plasare (spre exemplu,
cand noi insine sau o companie afiliata emite un instrument
financiar) și nu putem gestiona un conflict de interese prin
aplicarea unor proceduri sau aranjamente adecvate, nu ne vom
fi implica într-o astfel de operațiune.

c. Barierele informaționale (Zidurile Chinezești)

Respectăm confidențialitatea informațiilor pe care le primim
despre sau de la clienții noștri. Prin urmare, respectăm toate
legile aplicabile cu privire la gestionarea informațiilor nonpublice și a informațiilor privilegiate si aplicăm o abordare de
tipul „Necesitatea de a cunoaște” ceea ce inseamna ca va
divulgam informatiile personale in interiorul ING doar atunci
cand ele sunt necesare pentru obtinerea unui serviciu de
investitii sau auxiliar de la ING. . În conformitate cu această
abordare, controlăm accesul la informațiile non-publice prin
menținerea barierelor informationale („Zidurilor Chinezești”)
pentru a preveni accesul neautorizat potențial, iminent sau
anticipat și utilizarea necorespunzătoare a informațiilor nonpublice și a informațiilor privilegiate.

d. Procedurile și masurile referitoare la conflicte

Procedurile și masurile privind conflictele de interese sunt
menținute în cadrul ING pentru a preveni și a gestiona conflictele
de interese reale sau potentiale, astfel incat sa previna sau sa
atenueze orice impact nefavorabil asupra clienților noștri.

e. Înregistrarea

Menținem un registru al serviciilor de investitii sau auxiliare
furnizate în cursul căruia conflictele de interese au sau pot
avea un impact nefavorabil, afectand interesul unuia sau mai
multor clienți. Informațiile conținute în registru facilitează
identificarea și gestionarea efectivă a oricăror eventuale
conflicte de interese.

f. Escaladarea catre conducerea ING

Conducerea ING este responsabila pentru implementarea
acestei Politici și a altor dispoziții organizatorice si
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